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Voorbereiding
Opleiding Binn’stad is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Nieuwe leerlingen melden zich aan, stageplekken worden gezocht en samenwerkingen worden
besproken. Er zijn nog steeds plekken beschikbaar voor het komende schooljaar. Kent u jongeren die op
zoek zijn naar een mbo-opleiding? Wekelijks zijn er voorlichtingsbijeenkomsten in ons gebouw aan het
Boterdiep. Kijk voor meer informatie op onze website: www.opleidingbinnstad.nl

Samenwerking Groningen City Club
Opleiding Binn’stad werkt sinds twee jaar samen
met de Groningen City Club (GCC). Deze vereniging behartigt de belangen van ondernemers in de
Groninger binnenstad. Voorzitter Bert-Jan Hakvoort
van GCC ziet met veel plezier de komende jaren
van samenwerking tegemoet. ‘Het Leerhonk heeft
zich bewezen. We zien positieve verbredingen binnen de opleiding. De focus wordt niet alleen meer
op detailhandel gelegd, maar ook op bijvoorbeeld
horeca, beveiliging en facilitaire dienstverlening.’
Belangrijke rol van de GCC is dat zij de verbinding
zijn tussen ondernemers en organisaties. ‘Wij constateren een probleem dat via ondernemers is aangekaart bij ons. Vaak kunnen jongeren via Opleiding Binn’stad deze ondernemers helpen. Denk aan
een zelfstandige ondernemer zonder personeel die
extra hulp nodig heeft ‘, aldus Hakvoort. Vanuit
maatschappelijk oogpunt vindt de GCC het belangrijk dat jongelui op weg worden geholpen met een
BOL-opleiding op AKA niveau via Binn’stad of met
een BBL-plek. Hakvoort: ‘Als 75 tot 80 procent van
deze groep kwetsbare jongeren een betaalde baan
kan krijgen via deze weg, dan zijn wij als vereniging
daar heel blij mee.’

Eerste aanmeldingen nieuw schooljaar!
Opleiding Binn’stad heeft nog steeds plekken beschikbaar voor het komende schooljaar. Met ingang van het nieuwe schooljaar verzorgt het Alfa
College de theoretische kant van Opleiding Binnstad. Het Alfa College biedt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Noord- en
Oost Nederland. Twee leerkrachten gaan lesgeven in rekenen, Nederlands en andere verplichte
vakken voor diverse BOL-opleidingen. De lessen
zijn afgestemd op de praktijk en worden gegeven
in het Leerhonk aan het Boterdiep. Stagelopen is
mogelijk in alle richtingen en vindt plaats in de binnenstad van Groningen. Leerlingen kunnen het
gehele jaar instromen bij Opleiding Binn’stad;
hiervoor zijn wekelijkse voorlichtingen voor geïnteresseerden. De eerste aanmeldingen voor het
nieuwe schooljaar zijn al binnen! Meld je aan voor
voorlichting via: aanmelden@opleidingbinnstad.nl

BBL-plekken gezocht
Onderzoek en Statistiek Groningen (O&S) is het
onderzoeksbureau van de gemeente Groningen.
De afdeling houdt het vestigingenregister van de
gemeente bij. In het jaarlijkse Vestigingenonderzoek, heeft beleidsmedewerker onderwijs / arbeidsmarkt Sanny Veerkamp een vraag of er BBLbanen zijn, laten opnemen. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Een BBL opleiding
is een combinatie van werken en leren waarbij de
jongere meestal een dag per week naar school
gaat en vier dagen werkt. Een groot aantal bedrijven geeft aan een BBL-plek te hebben. Opleiding
Binn’stad neemt contact op met de geïnteresseerde bedrijven om te inventariseren wat het bedrijf
precies zoekt. Biedt uw bedrijf BBL-plekken of
kent u bedrijven die BBL-plekken hebben, neem
dan contact op met Opleiding Binn’stad.
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Nieuwe stageplekken
Bij een nieuw schooljaar horen nieuwe stageplekken. De
medewerkers van Opleiding Binn’stad zijn daarom ook
druk op zoek naar leuke en leerzame stages. Een unieke plek om stage te lopen is bijvoorbeeld de markt. Een
van de kramen op de Vismarkt in Groningen is Fruit van
Van Til. Eigenaar Bennie is erg enthousiast over het
werken op de markt. Het is een gezellige werkplek waar
je heel veel kunt leren als stagiaire. Werken met en voor
mensen en verkopen zijn belangrijke werkzaamheden.
Stagiaires doen veel praktische werkervaring op waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Daarnaast werken ze in
de buitenlucht met gezellige collega’s.

Opleiding Binn’stad werft ook winkels in de binnenstad voor stageplekken,
bijvoorbeeld V&D. Het bekende warenhuis biedt veelzijdige stageplekken
waar stagiaires veel ervaring op kunnen doen op meerdere afdelingen. Zo is
er altijd een plek die past bij de wensen en motivatie van de stagiaire. Daarnaast staat goede begeleiding centraal. V&D is altijd op zoek naar nieuwe
stagiaires en biedt uitdagingen aan jongeren met veel of weinig werkervaring.
Aanmelden kan via Opleiding Binn’stad door een email te sturen naar
aanmelden@opleidingbinnstad.nl

Lege werkplek vervuld
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Janneke de
werkervaringsplek van secretaresse gaan vervullen bij
Opleiding Binn’stad. Janneke, begin 20 en uit de provincie Groningen, heeft een journalistieke achtergrond. Zij
zal voornamelijk administratieve en communicatieve
werkzaamheden op zich nemen. Ze hoopt bij Opleiding
Binn’stad praktische werkervaring op te doen en haar
horizon en CV te verbreden om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Janneke solliciteert overal tot
aan het westen aan toe en staat open voor nieuwe
werkmogelijkheden.
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Sollicitatieclub
Elke donderdag om 13:00
Voorlichtingen
Elke maandag om 14:00
Begin lessen
2 september 2013

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

